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Profil společnosti
Společnost Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. (zkratka EKIS, spol. s r.o.) byla
založena v roce 1991 zápisem do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze, v oddílu C, vložka 2362 s hlavním předmětem podnikání v oblasti provádění staveb.
V roce 2011 jsme oslavili 20. výročí od založení společnosti, tudíž na trhu působíme již po
dvě desetiletí a důkazem je řada referenčních staveb. Specializujeme se na výstavbu
inženýrských sítí, komunikací a pozemních staveb. Pro všechny druhy realizovaných staveb
jsme schopni zajistit vlastními silami projektovou, inženýrskou a zeměměřičskou činnost.
Svým širokým rozsahem činnosti zajišťujeme komplexní plnění požadavků stavebníků v
oblasti výstavby inženýrských a pozemních staveb.

„Cílem vedení společnosti je, aby firma Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.
byla nejenom kvalitním dodavatelem staveb, ale také solidním partnerem, kterého
spokojený zákazník v budoucnu znovu rád osloví.“
V oblasti inženýrských staveb je naším hlavním krédem to, že práci sami vykonáváme. Jsme
k tomu dobře technicky vybaveni. V majetku společnosti máme výkonné bagry, zařízení pro
bourací práce, pro rozpojování zemin, hutnící prostředky a další techniku potřebnou pro
provádění inženýrských sítí, komunikací a všech souvisejících činností. Společnost je
samozřejmě vybavena ve velkém rozsahu i dalším mechanickým a elektrickým nářadím
drobnějšího charakteru.
Technické vybavení společnosti zajistí kvalitní provedení všech prací pomocí výkonné
techniky. Důraz klademe na průběžnou obnovu stávající techniky tak, aby výroba probíhala v
souladu s ekologickými a hygienickými normami vzhledem k životnímu prostředí, ve kterém
se zakázky realizují.

S přihlédnutím k velikosti společnosti a potřebám provozu firmy není v současné době
vyvíjena činnost na poli vědy a výzkumu.

EKIS, spol. s r.o. nemá v zahraničí žádnou organizační složku.

Společnost Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN
ISO 9001:2009. Jelikož velmi dbáme na ochranu životního prostředí, jsme také držitelem
certifikátu dle ČSN EN ISO 14 001:2005. V roce 2009 vedení společnosti rozhodlo a vyhlásilo
politiku BOZP a v roce 2010 získala společnost certifikát dle normy ČSN OHSAS
18 001:2008. Ve všech uvedených oblastech provádí certifikační orgán v EKIS pravidelné
dozorové audity a jedenkrát za tři roky recertifikace. Všechny zavedené systémy byly dosud
vždy hodnoceny jako vhodné, přiměřené a efektivní.
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Finanční a provozní ukazatele

2007

2008

2009

2010

2011

Celkové výnosy
společnosti v tis.Kč

279 384

209 491

219 606

163 131

248 983

Zisk (před zdaněním)
v tis. Kč

9 363

11 231

11 579

12 943

12 655

Vlastní kapitál
v tis. Kč

60 828

67 984

77 207

82 473

81 466

Počet pracovníků

128

111

107

107

124

Přidaná hodnota
v tis. Kč

60 193

62 152

59 806

62 888

65 990

Přidaná hodnota na
pracovníka v tis. Kč

470

560

559

587

532

Aktiva celkem v tis. Kč

114 483

118 424

142 823

113 083

142 097

Celkové výnosy společnosti v tis. Kč
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Struktura výnosů v roce 2011

Výnosy v tis.

Výnosy v %

Inženýrské stavby

176 306

70,8%

Pozemní stavby

65 850

26,5%

Projektová činnost

2 472

1%

Tržby za prodej zboží

1 979

0,79%

Ostatní výnosy

2 366

0,95%

inženýrské stavby
Tržby za prodej zboží

pozemní stavby

projektová činnost

1%
1%
1%

26%

71%
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ostatní výnosy

Průměrný počet pracovníků společnosti

2007

2008

2009

2010

2011

THP
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Dělníci

98

78
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89

CELKEM

128
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107

107

124

2008

2009

Průměrné měsíční mzdy v Kč
2007

CELKEM

21 919

24 531

25 578

2010

26.477
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2010

2011

2011

26.172

Hlavní předměty podnikání
I. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
•
•
•

•

•

demolice a zemní práce, příprava území
výstavba pozemních staveb - opravy a celkové rekonstrukce objektů pozemních
staveb, průmyslové provozy, sklady, opravárenské dílny a rodinné domy
výstavba inženýrských staveb - výstavba kanalizačních stok včetně všech objektů a
přípojek, výstavba vodovodních řadů včetně všech objektů a přípojek, výstavba
plynovodních řadů včetně všech objektů a přípojek, výstavba elektrických sítí NN
(1kV) včetně přípojek
výstavba komunikací - silnice, místní komunikace, zpevněné plochy včetně
doplňkových komunikací (chodníky, krajnice, vodorovné a svislé značení apod.),
výstavba veřejného osvětlení
bezvýkopové technologie – vrtané protlaky, zemní podtunelovače, horizontální řízené
vrtání

II. Činnost prováděná hornickým způsobem
•
•

vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v §2 a 3, zák.
č. 61/88 Sb.
podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů,
jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m3 horniny

III. Výkon zeměměřických činností
Zahrnuje činnosti v rozsahu podle zákona o zeměměřictví, např.:
•
•
•
•
•
•

vytyčení staveb
zaměření skutečného provedení staveb
zaměření polohopisu a výškopisu
zpracování věcných břemen pro katastr nemovitostí
zpracování geometrických plánů

IV. Inženýrská činnost v oboru stavebnictví
Zahrnuje obstarávání záležitostí, případně provádění některých prací a výkonů (zejména
poskytování odborné pomoci, posudků, rad, doporučení a stanovisek) k zabezpečení
přípravy a realizace staveb, jako např.:
•
•
•

•
•
•

činnosti spojené s vyřízením ohlášení, rozhodnutí o umístění stavby, stavebního
povolení pro všechny druhy staveb s již zpracovanou projektovou dokumentací
činnosti spojené s kolaudací
činnosti spojené s vyřízením všech druhů zápisů a vkladů do katastru nemovitostí a
zajištění všech dokladů s tím souvisejících, včetně činností spojených s vyřízením
zcelování a přerozdělování pozemků
zajištění technického dozoru investora
zajištění DIO, DIR
zajištění smluvních vztahů o věcných břemenech
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V. Projektová činnost ve výstavbě
Zabývá se především projektováním pozemních staveb, dále pak i projektováním
inženýrských sítí a vodohospodářských staveb.
•
•
•
•
•
•

vypracování studie
vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas
vypracování projektové dokumentace pro územní řízení
vypracování projektové dokumentace pro ohlášení
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby

VI. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona
•

realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
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Kontaktní údaje
Sídlo společnosti:
Náchodská 2421
Praha 9 - Horní Počernice
193 00

Tel.: 281 040 611
Fax: 281 040 699
GSM: 724 080 948
Email: ekis@ekis-as.cz

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Sídlo firmy

Mapa – sídlo firmy Ekis, spol. s r.o.
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Historie společnosti
Společnost Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 v době,
kdy se začal restrukturalizovat stavební trh v České republice. Vzhledem k zaměření
společnosti - výstavba inženýrských sítí - měla společnost hned od počátku obrovský
potenciál, jelikož v této době byla infrastruktura našich měst a obcí značně zanedbaná.
Společnost začala působit v Horních Počernicích na stavbách inženýrských sítí a
komunikací. V roce 1992 získala společnost první zakázky v Praze 5 Radotíně. V těchto dvou
oblastech si společnost získala renomé a v budoucnu si zde vybudovala svá dvě sídla. V
průběhu let 1992-1999 společnost rozšířila činnost do dalších oblastí Prahy a Středočeského
kraje a získala zakázky na výstavbu inženýrských sítí a komunikací v Dolních Počernicích,
Běchovicích, Nelahozevsi.
V letech 1995-1999 byly založeny dceřiné společnosti EKIS I spol. s r.o., EKIS II spol. s r.o.,
EKIS III-ELEKTRO spol. s r.o.. Tyto společnosti se zabývali realizacemi báňských staveb
(EKIS I), výstavbami vodovodů, plynovodů, kotelen, domovního ZTI a topení (EKIS II) a
venkovních a vnitřních elektrorozvodů a rozvodů veřejného osvětlení (EKIS III-ELEKTRO).
Od roku 1998 začala společnost s výstavbou pozemních staveb a báňských staveb a v roce
2000 založila geodetické středisko. Během následujících let firma realizovala stavby
ve Kbelích, Stodůlkách, Zličíně, Lysolajích, Dobřichovicích, Černošicích, Všenorech, Karlíku,
Říčanech, Dolních Břežanech a v Ohrobci.
V roce 2004 vzniklo středisko projekce. V roce 2008 se výrazně změnila organizační
struktura ve vedení společnosti. Majoritní majitel opustil post ředitele společnosti a byl
ustaven čtyřčlenný management, který byl pověřen vedením společnosti.
V roce 2009 koupila společnost 100% podíl ve firmě REZOS, s.r.o., která se tak stala další
dceřinou společností. Společnost REZOS, s.r.o. se zaměřuje na realitní činnost.
V roce 2010 společnost získala certifikát dle normy ČSN OHSAS 18001:2008.
V roce 2011 jsme oslavili 20.výročí své existence na trhu.

Historie v hlavních bodech:
1991 - založení společnosti, sídlo společnosti v Praze Stodůlkách
1992 - založení střediska v Horních Počernicích a v Radotíně a první významné
stavby v těchto lokalitách, založení střediska mechanizace
1993 - první stavba pro společnost UNILEVER v Nelahozevsi
1995 - založení dceřiné společnosti EKIS I s.r.o.
1997 - založení dceřiné společnosti EKIS II s.r.o.
1998 - založení střediska pozemních staveb - výstavba obytného areálu Věžická
1999 - přestěhování sídla společnosti do Horních Počernic ulice Věžická, založení
dceřiné společnosti EKIS III-ELEKTRO s.r.o.
2000 - založení střediska geodézie
2001 - vybudování hlavního sídla v Praze Horních Počernicích v ulici Náchodská
2002 - změna majetkových podílů společnosti, snížení počtu majitelů ze čtyř na tři
2004 - založení střediska projekce
2005 - realizace stavby za podpory z fondu EU, založení střediska bezvýkopových
technologií
2008 - změna organizační struktury společnosti
2009 - odkup 100% podílu ve společnosti REZOS, s.r.o.
2010 - získání certifikátu dle normy ČSN OHSAS 18001:2008
2011 - 20.výročí společnosti
2
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Vývoj společnosti v roce 2011
Rok 2011 byl pro společnost rokem ve znamení růstu stavební produkce. Bylo to způsobeno
nejenom celkovým zotavením ekonomiky, ale také získáním dvou velikých stavebních
zakázek realizovaných v Horních Počernicích a v Radotíně. Celkový obrat firmy se oproti
roku 2010 zvýšil a dosáhl necelých 249 mil. Kč.

Obrat společnosti v tis.Kč
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Z celkového obratu společnosti činí obrat ze stavební činnosti za rok 2011 necelých 246 mil.
Podobně jako v předchozích letech převládal objem stavební činnosti v oblasti inženýrských
staveb, které dosáhly necelých 71% z celkového obratu firmy. Pozemní stavby oproti
minulému roku zvýšily svůj podíl a dosáhly téměř 27% celkového obratu. Projektová činnost
se na celkovém obratu společnosti projevila 1% a do budoucna předpokládáme její rozvoj.
Stavební produkce pro veřejné zadavatele oproti minulému období vzrostla a činila 71%.
Naopak klesl počet realizovaných zakázek pro soukromé investory na celkem 5% a zbylých
24% společnost realizovala formou subdodávek pro vyšší zhotovitele či generální
dodavatele.
ROP Střední Čechy:
Mezi významné inženýrské stavby, realizované v roce 2011 z finačních prostředků ROP
Střední Čechy z fondů EU, patří: Revitalizace historického centra obce Libeň u Libeře,
Regenerace historické návsi Lhota u Dolní Břežan, Transformace zemědělského brownfield
I.etapa - veřejné prostranství v Dolních Břežanech.
Revitalizace historického centra obce Libeň u Libeře:
Jednalo se o rekonstrukci původní návsi a okolních veřejných prostor v prostoru rybníka v
centrální části obce. Původní náves byla rekonstruována do původní podoby s mlatovým
povrchem. Okolo rybníku na jižní a východní straně byly provedeny nové chodníky s
povrchem ze zámkové dlažby a nové veřejné osvětlení s přisvětlením přechodu pro chodce.
Severně od rybníku byla rekonstruována stávající
3 místní obslužná komunikace až k prostoru
98

mateřské školky s krytem povrchu ze zámkové dlažby. Dále byly rekonstruovány obě
zastávky příměstské hromadné dopravy a provedeny nové přístřešky zástávek. V celém
prostoru stavby byly provedeny nové sadové úpravy – výsadba stromů a travnatých ploch a
dále nový mibiliář – lavičky, odpadkové koše. V severní části se na břehu rybníka zřídilo nové
dřevěné molo.
Regenerace historické návsi Lhota u Dolní Břežan:
Rovněž v tomto případě se jedná o rekonstrukci původní návsi a okolních veřejných ploch v
prostoru okolo vodní nádrže v centrální části obce v ulicích nebo částech ulic K Ohrobci, Na
Průhonu, K Rybníčku a U Statků.. V rámci stavby se provedla rekonstrukce a oprava
stávajícího havarijního stavu deěťové kanalizace, oprava rozpadající se hráze vodní nádrže
včetně vyústních objektů. Dále se provedla obnova povrchů komunikací a chodníků – z
žulové dlažby a mozaiky včetně obrubníků. Na opravené hrázi se provedl nových chodník z
žulové mozaiky, dřevěné zábradlí a v severní části nádrže i dřevěné molo na ocelové
konstrukci s možností posezení. Stavební část byla doplněna novou sadovou výsadbou,
mobiliářem – lavičkami, odpadkovými košy, kolostavy, a zcela novým veřejným osvětlením.
Transformace zemědělského brownfield I.etapa - veřejné prostranství:
Po mnoha odkladech bylo možno v roce 2011 přikročit k realizaci a dokončení transformace
veřejných prostor jižně od objektu obecního úřadu a ZUŠ v Dolních Břežanech.
Po demolici stávajících objektů a konstrukcí se realizovala nová dešťová kanalizace.
Realizace byla na čas přerušena archeologickým záchraným průzkumem. Po provedení
sanace podkladních vrstev se následně navázalo novými konstrukcemi komunikací,
parkovišť, chodníků a ploch pro pěší a to buď z kamenných dlažeb a mozaiky různých
formátů nebo z mlatů. V centrální části byla provedena žulová kašna s fontánou. Technologie
fontány byla umístěna do suteréních prostor obecního úřadu. Stavba byla vkusně doplněna
novými sadovými úpravami – stromy, keři, trvalkami, travnatými plochami, mobiliářem –
lavičkami, odpadkovými koši, kolostavy, zábranami proti vjetí automobilů do prostor pro pěší.
V nočních hodinách jsou veřejné plochy osvětleny novým veřejným osvětlením.
TV Radotín, etapa 0011 Viničky:
V roce 2011 pokračovala výstavba technické vybavenosti – kanalizace splaškové, dešťové,
vodovodu, plynovodu a nových komunikací včetně chodníků v Praze 5 Radotíně a to v ulicích
Na Viničkách a Kolová. Kanalizace splašková a dešťová je z kameninových trub DN 300,
přípojky DN 200, revizní šachty jsou z betonových skruží se zděným dnem z kanalizačních
cihel. Vodovod a plynovod včetně veřejných částí přípojek je z lPE PE 100 SDR 11.
Komunikace jsou s živičným povrchem, chodníky částečně dlažděné, v části ulic s velkým
podélným sklonem, s asfaltovým povrchem.
Vodohospodářská investice města Úvaly – lokalita Radlická čtvrť:
V roce 2011 se v rámci stavby Vodohospodářská investice města Úvaly prováděla splašková
kanalizace včetně přípojek a přeložek vodovodu v lokalitě zvané Radlická čtvrť. Výstavba
byla realizována v prostoru ulic Dobročovická – U Obory – Jeronýmova – Táboritská včetně
navazujících a propojujících ulic. Součástí realizace byl i podchod silnice I.třídy Praha - Kolín
s napojením na stávající kanalizaci.
ČOV Svépravice, etapa 0004 Domkovská:
V Praze 9 v Horních Počernicích se v letních měsících zahájila další etapa výstavby
splaškové kanalizace a dešťové kanalizace v rámci etapy Domkovská. Stavba byla zahájena
výstavbou kanalizací v ulici Božanovské s následnou kompletní obnovou komunikace v celé
šíři ulice. Pokračovalo se výstavbou v ulici Domkovské, Češovské, Kramolné a v dalších
ulicích s tím, že stavba bude probíhat i po celý rok 2012. Trubní vedení je ze
sklolaminátového potrubí Hobas, na kanalizaci jsou budovány revizní šachty z betonových
4
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prefabrikátů, lomové šachty a spojené šachty jsou v některých případech zděné z
kanalizačních cihel. Stavba je realizována ve zvláště obtížných podmínkách – nově
budované trubní vedení se kříží nebo vede v souběhu s celou řadou stávajících sítí –
vodovody, plynovody, teplovody, kabelovými trasami. Výkopové práce jsou buď realizovány v
horninách třídy těžitelnosti 5 a vyššími, nebo jsou minimálně komplikovány výskytem spodní
vody.
Mezi další realizované zakázky v roce 2011 patří např. i provedení kompletního zasíťování 18
parcel pro developera Prague Hills v Černošicích - lokalita Arbesova. Jednalo se o kompletní
výstavbu splaškové kanalizace, vodovodu, plynovodu včetně veřejných částí přípojek a
domovních šachet a výstavbu nové obslužné komunikace s chodníky a s novým veřejným
osvětlením.
V roce 2011 středisko pozemních staveb realizovalo především jednu hlavní zakázku pro
Hlavní město Praha - etapu 0002 skleníky Botanické zahrady na Praze 9. Jednalo se o
výstavbu ocelové konstrukce skleníků založené na železobetonových trámech, které leží na
pilotách hloubky až 12m včetně dodávky technologie skleníků (systém řízení klimatu). Dále
pro MČ Prahu 20 realizovalo středisko akci s názvem Zateplení ZŠ Stoliňská či další drobné
stavební úpravy.
Středisko projekce pokračovalo v projektování Revitalizace obce Libeř pro obec Libeř. Dále
projektovalo značné množství přípojek pro soukromé občany v Praze 9 Horních Počernicích
či v Úvalech. I během roku 2011 bylo středisko nadále zapojeno do vyhlášené výzvy ZELENÁ
ÚSPORÁM a realizovalo několik menších projektů. Zároveň středisko projekce vykonává
inženýrskou činnost a stavební dozor.
Realizace všech staveb v tomto roce probíhala v souladu se zavedenými systémy ISO 9001,
ISO 14001 a OHSAS 18001.
V roce 2011 jsme přihlásili do insolvenčního řízení 2 pohledávky, a sice pohledávku za firmou
KORAL LDT s.r.o. ve výši 53.112,7 vč. příslušenství a pohledávku za firmou Stavounion
s.r.o. ve výši 3.990,-. Naším dlužníkem je nadále firma K-Stavoservis, na kterou je vydána
exekuce. Firma nám k 31.12.2012 dluží dlužnou částku ve výši 111 tis.Kč a příslušenství ve
výši 222 tis.Kč.
V průběhu celého roku jsme inovovali strojní a dopravní park, drobnou mechanizaci či IT
technologie v závislosti na výrobních potřebách společnosti.
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Významné stavby roku 2011
Inženýrské stavby
Název stavby

Investor

Lokalita

Realizace

TV Radotín, etapa 0011 Viničky

Hl.m.Praha

Praha 5

2010-12

ČOV Svépravice, etapa Domkovská

Hl.m.Praha

Praha 9

2011

Vodohospodářská investice Města Úvaly

OHL ŽS a.s.

Úvaly

2011-12

Transformace zemědělského brownfield

Obec Dolní Břežany

Dolní Břežany

2010-12

Regenerace hist.návsi v obci Lhota u Dolní Břežan

Obec Dolní Břežany

Lhota

2011

Revitalizace historického centra obce Libeň u Libeře Obec Libeř

Libeň

2011-12

Centrální a sportovní plocha

Obec Chotyně

Chotyně

2011

Riegrovy sady - přípojky kanalizace, komunikace

Santini a.s.

Praha 3

2011

Inženýrské sítě Jeřická

Konhefr

Praha 9

2011

Prague Hills - lokalita Arbesova

Prague Hills

Černošice

2011

Investor

Lokalita

Realizace

Sanace trámů stropů 1.NP

Hotel Chvalská tvrz

Praha 9

2011

Zateplení RD

soukr.investor

Praha 9

2011

Výstavba skleníků botanické zahrady,
etapa 0002, skleníky

Hl.m.Praha

Praha 9

2011-12

Zateplení ZŠ Stoliňská

MČ Praha 20

Praha 9

2011

Stavební úpravy objektů ZŠ

MČ Praha 20

Praha 9

2011

Pozemní stavby
Název stavby

Významné projekty v roce 2011
Název projektu

Investor

Revitalizace centra obce Libeř

Obec Libeř

Zelená úsporám

různí

Zpracování PD na kanalizační přípojky etapa Domkovská

různí

Projekt na úpravu komunikací a dešťové kanalizace

Obec Radonice

Projekt na výstavbu RD Radonice u Prahy

soukr.občané
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Přehled referenčních staveb z minulých let
Naše společnost realizovala za uplynulá období stavby především v Praze, z toho větší objemy v
Horních Počernicích, v Radotíně, v Dolních Počernicích, ve Kbelích, Běchovicích, MČ Praha 14, dále
v oblasti Prahy západ, zejména v Dobřichovicích, Černošicích a Dolních Břežanech a v oblasti Prahy
východ.

Inženýrské stavby
Název stavby

Investor

Lokalita

Období

ČOV Svépravice - výstavba kanalizace

Hlavní město Praha

Praha 9

2004-05

Rozšíření vodovodní sítě a VDJ

Obec Dobřichovice

Dobřichovice

2004-05

Dobřichovice

2005

Středočeský kraj
Kruhová křižovatka

Gen.Dod. Strabag a.s.

Inženýrské sítě k BD Rotavská

M.č. Praha 13 a BD Rotavská Praha 13

2006

IS a komunikace Lokalita Za Příkopem

Obec Dolní Břežany

Dolní Břežany

2006

Okružní křižovatky - K Točné a Pražská

Dolní Břežany

Dolní Břežany

2006-07

Komunikace a inženýrské sítě

Město Černošice

Černošice

2007

IS-Obytný soubor BD Jáchymovská

Central Group (subd.Viamo) Praha 5

2008

Obchodní centrum Palmovka

Casta, a.s.(subd.)

Praha 8

2008

Rozšíření Karlovarské ulice

Skanska D.S.(subd.)

Praha 6

2008

TV Kbely, etapa 0017 Semilská

Hl.m.Praha

Praha 9

2008

Zasíťování pozemků Chebská, Táborská, Kladenská Prague Hills, a.s.

Černošice

2008

Autobusové zastávky v lokalitě Dolní Břežany

Obec Dolní Břežany

Dolní Břežany

2009

Regenerace prostoru historické návsi

Obec Dolní Břežany

Dolní Břežany

2009

TV Kbely, etapa 0026 Hornopočernická

Hl.m.Praha

Praha

2009

Obytná zástavba Radonice

Obec Radnice

Radonice

2009

Úprava vodoteče a rybníku Haltýř

Obec Radonice

Radonice

2010

Revitalizace jižní stráně parku Riegrovy sady

subd.SANTINI, a.s.

Praha 2

2010

AZ Jirny, Šestajovice, Horoušánky

Svazek obcí Úvalsko

Praha východ

2010-11

Centrální park - Rybníky Mlynářský a Na Sádkách

Obec Dolní Břežany (subd.pro KHL-EKO)

2010-11

Roztoky přeložka

subd.Skanska DS a.s.

Roztoky

2007-10

Parkoviště Stodůlky

MČPraha 13

Praha 5

2011

TV Horní Počernice, etapa 0024 Sekeřická

Městská část Praha 20

Praha 9

2009-10

TV Horní Počernice, etapa 0024 Sekeřická

Hl.m.Praha

Praha

2010

TV Radotín, etapa 0022 Javořická a 0018 Vojetická

Hl.m.Praha( subd.Č&H)

Praha 5

2010

TV Kbely, etapa 0015 Sběrná

Hl.m.Praha

Praha 9

říjen

Zvýšení bezpečnosti chodců

Město Černošice

Černošice

2010

7

8
13

Úprava bezbariériérového přístupu dvorů

EÚO SOŠ Lipí

Praha

2010

Zasíťování pozemků

REZOS, s.r.o.

Horní Žďár

2009-2010

Pěší propojení a parkoviště sídliště Radotín

MČ Praha 16

Praha 5

2010

Středisko bezvýkopových technologií
Název stavby

Investor

Lokalita

Období

Stavba „I/4 připojení Velké a Malé Chuchle,
II. Stavba a oprava ul. Dostihové vč. mostu D061“

Strabag a.s.

Praha 5

2006-07

Tlaková kanalizace v obci Chotutice technologií
HDD pro gen.dod.Stavitelství Řehoř a.s.

Obec Chotutice

Chotutice

2008

Pozemní stavby
Název stavby

Investor

Lokalita

Období

Rekonstrukce objektu stodoly v areálu
Chvalského zámku na víceúčelové kulturní zařízení

Nadace Chvalského zámku Praha 9

2004

Rekonstrukce hotelu Lysiny

Hotel Lysiny a.s.

Praha 4

2005-06

Rekonstrukce bývalých koníren

Hotel Chvalská tvrz

Praha 9

2006-07

Novostavby rodinných domů

soukromé osoby

Praha a okolí

2005-2008

Botanická zahrada SOŠ - obnova historicky
cenného území

SOŠ stavební a zahradnická Praha 9

2008

Stavební úpravy SOŠ Lipí - pavilon C 3.NP

SOŠ pro admin.EU

2008

Gymnázium Českolipská - rekonstrukce atria

Gymnázium Českolipská Praha 9

2008

Demolice objektu v areálu Bílý Vrch

MC Praha 20

2009

Rekonstrukce šaten a soc.zázemí

Gymnázium Českolipská Praha

2009

Místního hospodářství a sběrného dvora

MČ Praha 20

Praha 9

2009

Výstavba skleníků botanické zahrady,
etapa 0001, provozní budova

Hl.m.Praha

Praha 9

2009-11

Lipí

Praha 9

Novostavba provozněskladového objektu

Referenční projekty
Název projektu

Investor

Zkvalitnění ubytovacích kapacit v Žamberku vybudováním hotelu
se zázemím" spolufinancovaného z ROP NUTS II Severovýchod
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KLIFI, spol. s r.o.

Zhodnocení hospodářských výsledků za rok 2011
V porovnání s rokem 2010 se výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2011 snížil o 288
tis. na částku 12,655 mil. Kč. Celkový objem tržeb za prodej vlastních služeb však o více než
50% vzrostl z 163 mil. Kč na 246 mil. Kč.

Rozvaha (v tis. Kč)

běžný rok

minulý
rok

Aktiva celkem

142.097

113.083

A

Pohledávky za upsaný kapitál

0

0

B

Dlouhodobý majetek

41.676

B.I.

dlouhodobý nehmotný
majetek

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

B.III. Dlouhodobý finanční majetek

z toho: podíly v ovládaných a
B.III.1
řízených osobách

běžný rok

minulý
rok

Pasiva celkem

142.097

113.083

A

Vlastní kapitál

81.466

82.473

41.847

A.I.

základní kapitál

5.000

5.000

12

12

A.II.

kapitálové fondy

0

0

40.897

41.068

A.III.

fondy tvořené ze zisku

10.292

10.292

767

767

A.IV.

výsledek hospodaření
minulých let

55.981

56.714

A.V.

Výsledek hospodaření
běžného účetního období

10.193

10.467

B

Cizí zdroje

60.297

30.487

767

767

C

Oběžná aktiva

99.964

70.761

B.I.

rezervy

0

0

C.I.

zásoby

7.221

7.282

B.II.

dlouhodobé závazky

644

560

C.II.

dlouhodobé pohledávky

6.206

6.908

B.III.

krátkodobé závazky

56.518

24.614

C.III.

krátkodobé pohledávky

36.706

33.161

B.IV.

bankovní úvěry a výpomoci

3.136

5.313

C.IV.

krátkodobý finanční majetek

49.831

23.410

3.136

5.313

D

Časové rozlišení

458

476

335

123

B.IV.1. z toho: dlouhodobé bank. úv.
C

15

Časové rozlišení

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)
běžn
ný rok

minu
mi
nulý
rok
ro
k

I

Tržby
by za prodej
ej zbožíí

1979
19

11

F+H+I

A

Náklad
ady vynalo
lož
žené na
prodané zb
pr
zboží

1788
17
88

7

*

+

Obchodní m
Ob
marže

191
19

4

M.

II

Výkony
ny

245.
24
5.459

I+II.1.

z toho
ho:: tržby za pr
prodej v
vl.
výr.
r.,, služeb a zboží

II.2.

Jiné provozní náklady

běžný rok

minulý
rok

853

3.268

Provozní výsledek hospodaření 13.239
Pr

13.478

Změna stavu rezerv,
opr.položek

0

0

161.
16
1.116 VI
1.
VI. +XII

Jiné finanční výnosy

12

12

246.
24
6.394

163.
16
3.00
3.
001

N.+ O

Jiné finanční náklady

596

547

Změna
na stavu vnitr
tr. zás. v
vl.
výr.

-945
-9
45

-2.2
-2
.221

*

Finanční výsledek hopodaření
Fi

-584

-535

II.3.

Aktivace
ce

9

336
33

Q.

Dań z příjmu za běžnou činnost
Da

2.462

2.476

B.

Výko
konová spo
potřeba

179.
17
9.660

98.2
98
.232

**

Výsledek hospodaření za
běžnou činnost

10.193

10.467

+

Přřid
idaná hodn
dnota

65.9
.990

62.8
62
.888

XIII

Mimořádné výnosy

0

0

C

Osobní nák
Os
ákla
lady

49.1
.188

43.5
43
.532

R+S

Mimořádné náklady

0

0

E

Odpisy
sy dl. nehm.
m. a hm.
m.
majetku
u

3.70
700

4.09
4.
095

*

Mimořádný výsledek
hospodaření

0

0

G.

Změna
na stavu rez
ezerv, opr
pr.
položek
ek

0

0

***

Výsledek hospodaření za
účetní období

10.193

10.467

III+IV+V.

Jiné
né provozní výnosy
sy

1.53
533

1.99
1.
992

****

Výsledek hospodaření před
zdaněním

12.655

12.943

D

Daně a popla
Da
latky

543
54

508
50
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Zaměstnanci
Stav zaměstnanců k 31.12.2011 činil 124 osob a oproti roku 2010 se zvýšil. Nárůst v počtu
pracovníků spočívá především v utlumení činnosti u dceřiných společností a přechodem
jejich zaměstnanců k mateřské společnosti. Počet technického personálu se zvýšil z 31
zaměstnanců na 35.
I nadále věnuje společnost pozornost kvalifikaci jednotlivých profesí, což platí nejen u
posádek strojů a dopravních prostředků, kteří samozřejmě vlastní strojnické, řidičské a
profesní průkazy, ale také u zaměstnanců ostatních stavebních profesí. U těchto
zaměstnanců se jedná především o vazačské průkazy, průkazy obsluhy motorových pil, VZV
a další osvědčení umožňující pracovníkům bezpečně vykonávat pracovní činnost s
rozbrušovačkami, řetězovými pilami, kompresory, hutnicí technikou apod.
Cílem společnosti je získat do řad autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT další
pracovníky, po získání potřebné praxe.
Společnost měla k 31.12.2011 celkem 35 technických zaměstnanců, z nichž níže
vyjmenovaní jsou autorizovaným inženýrem nebo stavitelem, na základě osvědčení vydaném
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru
pozemních staveb, dopravních staveb a vodohospodářských staveb. V roce 2011 získal
autorizaci v oboru pozemích staveb Ing. Bulíř. Snahou společnosti je podporovat
zaměstnance v získání autorizace. Dále jsou také uvedeni zaměstnanci s osvědčením
vedoucích pracovníků pro činnosti prováděné hornickým způsobem a odborně způsobilý
pracovník k provádění montáží a oprav plynových zařízení, k provádění revizí a zkoušek
plynových zařízení.

Autorizované osoby ve společnosti
•
•
•

autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby: Ing. Pospíšil Jiří
autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby: Ing. Pospíšil Jiří
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby: Ing. Škopek Martin, Ing. Miloš Smolík,
Ing. Jaroslav Bulíř
• autorizovaný stavitel v oboru vodohospodářské stavby – specializace stavby
zdravotně technické: Smolík Miloš, Směták Pavel, Jirát Zdeněk
• autorizovaný technik v oboru vodohospodářské stavby – specializace stavby
zdravotně technické - Kudrna Tomáš
• vedoucí pracovník pro činnosti prováděné hornickým způsobem podle § 3 písm. f) zák.
61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Ing. Zwiener Radim
• vedoucí pracovník pro činnosti prováděné hornickým způsobem podle § 3 písm. d) a f)
zák. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Ing. Pavel Pospíšil
• odborně způsobilý pracovník pro udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřičských činností ve smyslu § 13, odst. 1, písm. a)-c) zákona 200/1994 Sb.
• odborně způsobilý projektant pro vypracovávání plánů a dokumentace, projektování,
nebo navrhování objektů, které jsou součástí činností uvedených v § 3 písm. d) a h)
zák. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Ing. Pavel Pospíšil
• odborně způsobilý pracovník k provádění montáží a oprav plynových zařízení, k
provádění revizí a zkoušek plynových zařízení ve smyslu § 6 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.
21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb.: Drnka Pavel
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Bezpečnost práce
Při realizaci zakázek věnuje společnost soustavnou pozornost oblasti bezpečnosti práce a
ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Jednoznačným důvodem jsou možná nebezpečí
a rizika, která provázejí každou stavební činnost, a zejména pak montážní práce a práce
prováděné v podzemí hornickým způsobem.
Při nástupu jsou všichni noví zaměstnanci v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při
práci a požární ochrany proškoleni a tato školení jsou jedenkrát za rok opakována.
V roce 2011 měla společnost i nadále uzavřenou smlouvu s bezpečnostním technikem, který
v rámci své činnosti dohlíží na dodržování a plnění všech povinností vyplývajících pro
společnost z předpisů v oblasti BOZP. Bezpečností technik pravidelně provádí kontroly a
prohlídky na stavbách a případné nedostatky jsou operativně řešeny vedením společnosti.

Péče o zdraví zaměstnanců a pracovní prostředí
Zdravotní péče o zaměstnance byla zajišťována v souladu se zákonnými a firemními
předpisy. Pro všechny zaměstnance je smluvně zajištěno poskytování závodní preventivní
péče. V hlavním skladu společnosti je neustále k dispozici dostatečné množství všech
osobních ochranných pomůcek, které jsou potřeba pro výkon stavební činnosti a
zaměstnancům jsou pravidelně přidělovány na základě vyhodnocení rizik pro jednotlivé
pracovní zařazení. Ve společnosti jsou dodržována zákonná pravidla týkající se přestávek v
práci a nároků zaměstnanců na odpočinek.
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Přehled společností s kapitálovou účastí EKIS, spol. s r.o.
Společnost EKIS, spol. s r.o. je majoritním vlastníkem 4 dceřiných společností:

Ekologické a inženýrské stavby I, spol. s r.o.
Činnost této společnosti je v současné době v útlumu. Po pominutí ekonomické krize
pravděpodobně zahájíme novou činnost v rámci této společnosti. IČ: 64940233
Podíl EKIS, spol. s r.o.: 406 tis., 100%, ZK 101 tis.

Ekologické a inženýrské stavby II, spol. s r.o.
Činnost této společnosti byla převedena pod mateřskou společnost. IČ: 25128833
Podíl EKIS, spol. s r.o.: 51 tis., 51%, ZK 100 tis.

EKIS III – ELEKTRO s.r.o.
Společnost EKIS III - ELEKTRO s.r.o. se zaměřuje na práce elektro, montáže, opravy, údržbu
a revize vyhrazených elektrických zařízení a výrobu rozvaděčů nízkého napětí. IČ: 25752391
Podíl EKIS, spol. s r.o.: 60 tis., 60%, ZK 100 tis.

REZOS, s.r.o.
Společnost REZOS, s.r.o. se zaměřuje na stavební práce. V budoucnu bude také vyvíjet
realitní činnost spojenou s prodejem pozemků. IČ 26124246
Podíl EKIS, spol. s r.o.: 250 tis., 100%, ZK 100 tis.

19

Certifikáty
Společnost EKIS, spol. s r.o. má od roku 1999 zavedený a udržovaný systém managementu
jakosti (SMJ), který je v pravidelných tříletých intervalech recertifikován. Poslední platný
certifikát dokladuje systém managementu kvality dle revidované normy ČSN EN ISO
9001:2001 a v roce 2011 byl recertifikován s platností do 30.6.2014.
V průběhu roku 2004 byl ve společnosti zaveden environmentální systém managementu
(EMS) představující zahrnutí ochrany životního prostředí a odpovědností za tuto činnost do
organizační struktury. Poslední recertifikace proběhla v roce 2010 dle normy ČSN EN ISO
14001:2005 a certifikát je platný do 19.10.2013.
Od 1.4.2010 se společnost stala držitelem certifikátu dle normy ČSN OHSAS 18001:2008
dokladující zavedení a udržování systému managementu a bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci. Certifikát má platnost do 1.4.2013.
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Předpokládaný vývoj společnosti v budoucnu
Situace na stavebním trhu je již od roku 2008 značně rozpoložená. Ekonomická krize sice na
stavební odvětví dopadla o něco později, jelikož na jejím počátku dobíhaly nasmluvněné
zakázky z minulosti, nicméně celkově se ekonomická situace nevzpamatovala. Řada
developerů například pozastavila svoji činnost úplně. Stavebnictví je tedy dosti odkázáno na
veřejné zakázky. Jelikož je stavební průmysl jeden z hlavních sektorů celé ekonomiky,
můžeme jen doufat, že snahou od veřejného sektoru bude do tohoto odvětví investovat a
rozbíhat tak ekonomický růst.
Neustálý tlak konkurence nás nutí rozšiřovat předmět podnikání o další činnosti.
V roce 2011 jsme zahájili prodej stavebnin v našem areálu, kde nabízíme převážně betonové
výrobky. Zároveň se dle průzkumu trhu nebráníme rozšíření i o jiné stavební výrobky. Dále
jsme v roce 2011 rozjeli vlastní středisko EKIS REALITY a doufáme v jeho budoucí růst.
Co se týče konkurence mezi středně velkými stavebními firmami, obáváme se, že důsledkem
poklesu stavební výroby je budoucím (už i současným) trendem velkých firem získat pro své
zaměstnance práci za “každou cenu”, leckdy i pod cenou svých kalkulovaných nákladů.
Abychom tomuto trendu nepodlehli, musíme hledat všemožné úspory v provozních
nákladech a předevší se snažit o neustálý růst produktivity práce, protože jedině touto cestou
je do budoucna možné se dlouhodobě na truhu udržet.
Co se týče naplnění výrobního programu tak samozřejmostí je průběžné sledování
vypisovaných veřejných zakázek a následná naše účast ve výběrových řízeních nejen v
Praze a Středočeském kraji, ale i mimo naše pole působnosti. Zároveň se během roku
účastníme i výběrových řízení pro velké firmy jakou jsou napři. Skanska a.s., STRABAG a.s.,
HOCHTIEF CZ a.s., Čermák a Hrachovec a.s., PRAGIS a.s., OHL ŽŠ, a.s. apod, pro které
jsme v minulosti realizovali nejednu významnou zakázku.
V průběhu roku se management společnosti snaží reagovat na zvýšení
konkurenceschopnosti tím, že na základě hodnocení ukončených zakázek zavádí průběžná
opatření vedoucí ke zvýšení produktivity práce a snížení nabídkových cen.
Stálým úkolem vedení společnosti je motivovat své pracovníky k trvalému vzdělávání.
Snahou je, aby techničtí pracovníci získali autorizace a v dělnických profesích mít více
zaměstnanců s certifikovanými průkazy na další stavební činnosti.
Po celý rok je pro management jasným úkolem naplnění výrobního programu nejen pro rok
2012, ale také pro rok 2013.

V Praze, dne 4.6.2012
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GALERIE
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Investor: MHMP - SOŠ Stavební a zahradnická - výstavba skleníků
botanické zahrady, etapa 0002

Investor: Obec Dolní Břežany - Transformace zemědělského brownfield

Investor: Hlavní město Praha - ČOV Svépravice, etapa 0004 Domkovská

Gen.dodavatel: OHL ŽS - Vodohospodářská investice města Úvaly - lokalita
Radlická čtvrť

Investor: Prague Hills - Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Arbesova

Investor: Obec Libeř - Revitalizace historického centra obce Libeň u Libeře

Investor: Obec Dolní Břežany - Regenarace historické návsi Lhota u Dolních
Břežan

20.výročí společnosti EKIS, spol. s r.o. - dětský den

